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4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
Itä-Lapin kuntayhtymän (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Savukoski ja Salla) kunnissa on useita satoja mikroyrityksiä,
joissa koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi yritystoiminnan jatkumiseksi tarvitaan tapauskohtaista tukea ja
valmennusta. Kaikkien yhteinen etu on, jos yritykset voivat elinkelpoisina jatkaa toimintaansa ja työntekijät voivat
säilyttää työpaikkansa. Jatkaminen ei välttämättä tarkoita samaa, mitä se oli ennen koronaviruksen aiheuttaman kriisin
puhkeamista - asioita joudutaan päivittämään. Hankkeen tavoiteet muodostetaan ja muokataan osallistujien kanssa
yhdessä. Tavoitteisiin perustuvat ostopalvelut kilpailutetaan useassa eri vaiheessa, jotta reaaliaikainen asioiden
kehittyminen olisi mukana suunnitelmissa. Moniäänisyyden takaamiseksi mukana ovat mikroyrittäjät ja yritysten
työntekijät. Hanke käynnistetään mahdollisimman pian ja se päättyy 31.12.2020.
Hankkeen toimenpiteet eivät seuraa toistaan kronologisessa järjestyksessä. Vaiheet ovat päällekkäisiä ja voidaan
toteuttaa yrittäjien tarpeisiin perustuen siinä järjestyksessä, kun ne tulevat heille ajankohtaisiksi. Hanke on rakennettu
toteutettavaksi kolmessa eri vaiheessa. Kriisin
1.välittömät toimet
2.toipumistoimet ja varautuminen kriisitilanteen jatkumiseen
3.jälkeiset kehittämis- ja uudelleen suuntautumistoimet
Toimenpiteinä ovat
1) jatkuvan reaaliaikainen tiedon kerääminen yrittäjien tuen tarpeesta jaksamiseen, työhyvinvointiin,
liiketoimintaosaamiseen ja yrityksen tilaan sekä työyhteisön tilanteisiin liittyen. Analysoidun tiedon perusteella
suunnitellaan ja toteutetaan eripituisia täsmäprosesseja, joihin voidaan liittää tarpeen mukaan esimerkiksi
valtakunnallinen yrittäjien puhelinpalvelu, koronatuki ja ELY-keskusten kehittämispalveluiden tuki. Tarvekartoitukseen
otetaan mukaan yritysten työntekijöitä.
2) tarpeenmukaisen digitaalisten taitojen parantamista osallistuville yrityksille (ostopalveluna). Taitojen puute ei saa
olla keskusteluihin osallistumisen tai sähköisen toiminta-alustan käyttämisen esteenä. Osaamista vahvistetaan
henkilökohtaisena tai pienryhmävalmennuksena.
3) työhyvinvointiin sekä liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tähtäävät eripituiset valmennukset, jotka rakennetaan
yrittäjien ilmaisemien tarpeiden perusteella lähestyen kokonaisuutta työhyvinvoinnin tai liiketoimintaosaamisen
suunnalta tai samanaikaisesti molemmista näkökulmista.
Yrittäjä ja hänen yrityksensä voivat tulla mukaan heille sopivassa hetkessä ja jättäytyä pois, kun tarpeet on täytetty.
Mukana voi olla myös koko hankkeen ajan kaikissa valmennuksissa, jotka tuntuvat tarpeellisilta. Valmennusten
täsmäsisältö rakennetaan reaaliaikaiseen tarvekartoitukseen ja –analyysiin pohjautuen.
4) liiketoimintaosaamisen valmennuksissa tehdään/päivitetään liiketoimintasuunnitelmaa myös jaksamisen ja
työhyvinvoinnin näkökulmasta (ostopalveluna).
5) yhteyksien luominen tulevaan Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeeseen.
Hankkeen tulokset ovat konkreettisia. Itä-Lapissa mikroyritysten tulevaisuus näyttää edelleenkin mahdolliselta, mutta
varautumisen elementtejä vallitsevien olosuhteiden muuttumiseen on pystytty lisäämään. Prosessit jatkuvat tulevissa
hankkeissa ja seutukunnalliselle työlle on aikasempaa paremmat edellytykset.
4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä
Eastern Lapland Micro-Entrepreneurship and Covid-19
4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä
There are several hundred micro-enterprises in Eastern Lapland municipalities (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio,
Savukoski and Salla) where, due to the crisis caused by the coronavirus, case-by-case support and coaching are
needed to continue business operations. It is in everyone's common interest if companies can continue to be viable
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and employees can keep their jobs. Continuing does not necessarily mean what it was before the crisis caused by the
coronavirus - things need to be updated. The objectives of the project are formed and modified together with the
participants. Goal-based purchasing services are put out to tender in several stages so that real-time developments
are included in the plans. To ensure polyphony, micro-entrepreneurs, their families and company employees are
involved. The project will start as soon as possible and end on 31.12.2020.
Project measures do not systematically follow each other in chronological order. The steps overlap and can be
implemented based on the needs of entrepreneurs in the order they become necessary to them.
The measures are
1) analyzing continuously real-time support. The data collection channels are various; electronic channels, tourism and
business associations, and municipal business operators. However, it would be important to provide an opportunity for
face-to-face discussion right at the beginning of the process. In this way, communication and message flow will be
strengthened in the future. The needs survey involves the spouses of the entrepreneurs and, as the project
progresses, the employees of the companies
2) arranging the necessary ICT support for entrepreneurs / companies to enable them to participate in training. Lack of
skills must not be a barrier to participating in discussions or using an electronic platform. Competence is strengthened
through personal or small group orientation.
3) simultaneous coaching aimed at well-being at work and strengthening business competence. Usually there are two
coaches involved who work together to help achieve the mentioned goals. Thematic gatherings are registered and
attended as often as necessary for the entrepreneur or his or her family member and work community. The technology
also allows for the creation of spontaneous discussion groups during the project.
4) updating the crisis preparedness and well-being perspective from the business plan.
5) creating connections to the future Entrepreneurs' Eastern Lapland project.
The results of the project are concrete. In Eastern Lapland, the future of micro-enterprises still seems possible, but
elements of preparedness for changing conditions have been added. The processes will continue in future projects
and there will be better conditions for regional work than before.

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten
valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?
Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Savukoski ja Salla) ovat elinkeinorakenteeltaan
mikroyritysvoittoisia. Yrityksistä suuri osa on yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjiä (enintään 1,5 henkeä työllistäviä) oli ItäLapissa vuonna 2018 yhteensä 465 kappaletta. Tässä luvussa ei ole vielä mukana alkutuottajia (maa-, metsä- ja
kalatalous).
Yritysten tilanne on eskaloitunut erittäin haasteelliseksi koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen. Yritysten
konkursseja, henkilöstön lomautuksia sekä irtisanomisia on tärkeä estää kaikilla mahdollisilla keinoilla, ja samalla
pyritään erityisesti huomioimaan myös ihmisten henkinen jaksaminen. Poikkeusoloissa yrittäjät joutuvat ylivoimaisiin
ponnistuksiin niin oman jaksamisen, työhyvinvoinnin kuin kriisissä olevan liiketoimintansakin (toimeentulon) osalta.
Itälappilaisten mikroyritysten näkökulmasta ollaan yhtä aikaa sekä kriisissä että kompleksisessa tilanteessa.
Toimintalogiikan näkökulmasta molemmissa on samanlaisia piirteitä, joissa pitkän aikavälin suunnittelujen ja
ratkaisujen mallit eivät ole toimivia. Asioita tulee ratkoa toimimalla toisin kuin tavallisesti ollaan ehkä totuttu, ja
ottamalla huomioon, että
1) ajatuksia on tärkeä pohtia samanaikaisesti useiden eri asiantuntijoiden kanssa monesta eri näkökulmasta,
2) mahdollisimman hyvät ratkaisut on tehtävä nopealla aikataululla ja että,
3) ratkaisuja tulee arvioida aktiivisesti ja tehdä nopeita uusia ratkaisuja arvion perusteella ja,
4) ratkaisuissa tulee ottaa huomioon yritysten koronatilanteesta johtuen, entisestäänkin pienentyneet resurssit.
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Hankkeen valmisteluprosessi on ollut tilanteesta johtuen lyhyt, mutta mukana keskusteluissa ovat olleet Itä-Lapin
kuntien kunnanjohtajat, elinkeinotiimi sekä hyvinvointityöryhmän jäsenet. Kaikki ovat osoittaneet yhteisen tahtotilan
hakemuksen eteenpäin viemiseksi ja hankkeen käynnistämiseksi mahdollisimman pian.
Aikaisempien hankkeiden tuloksia:
Itä-Lapin kuntayhtymässä on meneillään useita mikroyrittäjyyttä sivuavia hankkeita, joiden suunnitelmat perustuvat
kriisittömään tilanteeseen. Tällaisia hankkeita ovat:
ESR High five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin
EAKR ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä
EAKR Forest In -hanke
EAKR Vähä C - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa
EAKR VÄRI - Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää
Kolarctic NABL - Northern Axis - Barents Link
Näiden hankkeiden toimenpiteitä ja työntekijöitä hyödynnetään tässä hankkeessa.
5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
Suomessa on pitkään voitu ajatella elämän jatkuvan suhteellisen samanlaisena tilanteesta riippumatta. Nyt asiat ovat
kuitenkin toisin. Olemme kohdanneet kriisin, joka on vaikuttanut varsinkin mikroyrittäjien ja heidän perheidensä
elämään erittäin voimakkaasti. Yhtä aikaa toimeentulosta, omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista on suuri huoli.
Tilanteessa on pirullisten ongelmien piirteitä, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan sopivasti toisenlaisia toimia. Pirkko
Vartiaisen ja Harri Raision toimittamassa kirjassa (julk. 1.4.2020) kuvataan ongelmaa superpirulliseksi, jos
samanaikaisesti tilanteeseen liittyy monitulkintaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä. Joudumme asettamaan tavoitteita
lyhyellä tähtäimellä ja tekemään nopeita toimia vallitsevat olosuhteet huomioiden. Tämä hanke perustuu aktiiviseen
tiedon keräämiseen sekä tiedonkeruuta seuraaviin nopeisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin, joilla vastataan yrittäjien
korona-arjen keskeisimpiin ydinongelmiin sekä tarjotaan niihin konkreettisia ratkaisuja. Hanke on rakennettu
toteutettavaksi kolmessa eri vaiheessa:
Kriisin
1.välittömät toimet
2.toipumistoimet ja varautuminen kriisitilanteen jatkumiseen
3.jälkeiset kehittämis- ja uudelleen suuntautumistoimet
Hankkeen tavoitteet ovat:
1) Koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa halukkaille mikroyrittäjille on järjestetty heidän tarpeistaan lähteviä
vaihtoehtoisia valmennusprosesseja.
- Kaikkia mahdollisia viestintäkanavia on hyödynnetty kontaktin saamiseksi; sähköiset, yrittäjäyhdistykset,
elinkeinotoimien kontaktit ja suora puhelinkontaktointi
- 90 % seutukunnan mikroyrittäjistä on tavoitettu ja tarpeet selvitetty
- Hankkeen toimenpiteisiin saadaan mukaan noin 20% seutukunnan mikroyrittäjistä
- Erilaisia valmennuksia ja asiantuntijapalveluita tarjotaan, järjestetään yksilöllisesti sekä pienryhmissä
•koronakriisin hallintaan
•liiketoimintaosaamisen kehittämiseen
•omaan jaksamiseen
•työhyvinvointiin
2) Kehittää kuntien elinkeinotoimen yhteyksiä oman alueensa yrittäjiin aktiivisella kontaktoinnilla ja vuoropuhelulla.
Tällä tavalla voidaan tukea kriisin jälkeistä aktiivista tulevaa yhteistyötä
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3) Saada yrittäjien oma jaksaminen ja työhyvinvointi osaksi yritystoiminnan suunnittelua
- yrittäjillä on hankkeen myötä kokemuksia työhyvinvoinnin merkityksistä omaan yrittäjyyteen
- yrityksiin tehdään / viedään lyhyt ja ytimekäs työhyvinvointisuunnitelma/ ohjelma, jolla yrittäjät voivat huolehtia
kunnostaan ja palautumisesta esim. liikunnasta ja tarpeellisesta levosta
4) Mikroyritysten työntekijät ovat osallisia valmennuksissa
5) Valmiudet etänä tapahtuvaan valmennukseen kasvavat mikroyrityksissä
6) Itä-Lapin kuntayhtymän alueen yritysten yhteystiedot on päivitetty yhteiseen tietokantaan GDPR huomioiden
7) Hankkeen keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat alueen yrittäjä- ja matkailuyhdistykset
- Vertaistuki, verkostoituminen, kehitys ja kasvu
- Yhteistyön tiivistäminen ja tehostaminen
8) Itä-Lapin elinkeinotoimijoiden ja Itä-Lapin hyvinvointityöryhmän yhteistyö tiivistyy alueen yrittäjille suunnatun
yhteisen palvelutarjonnan kautta
9) Mukana olleilla yrittäjillä on halutessaan helppo liittyä syksyllä 2020 alkavaan "Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeeseen"
(haussa). (Yrittäjien Itä-Lappi hankkeelle on tarkoitus hakea rahoitusta 30.4.Lapin ELY -keskukselta
toimintaympäristön kehittämisavustuksesta).
5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?
Yrittäjille tarjotaan uudenlaista palvelua ja sitä kautta myös Itä-Lapin elinkeinotoimijoiden ja Itä-Lapin
hyvinvointityöryhmän keskinäinen yhteistyö kehittyy.
Valmennus on kokonaisuus, jossa työstetään samanaikaisesti yrittäjän jaksamisen, työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan
osa-alueita. Liiketoimintaan otetaan työhyvinvoinnin ja vastaavasti työhyvinvointikeskusteluihin otetaan mukaan
liiketoiminnan kehittämisen elementit. Kun nämä suunnataan osallisten kuvaamiin tarpeisiin, ei niitä enää voi erottaa
toisistaan.
Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?
Hankkeessa halutaan kehittää itälappilaisten mikroyrittäjien liiketoimintaosaamista sekä huolehtia heidän
jaksamisestaan ja työhyvinvoinnistaan.
5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?
Hankkeen kohderyhmänä ovat Itä-lapin kuntien mikroyrittäjät ja mikroyritysten henkilöstö.
5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?
Välillisinä kohderyhminä ovat matkailu- ja yrittäjyhdistykset, seutukunnalliset liiketoiminnan asiantuntijat ja kouluttajat
sekä elinkeinotoimijat ja Itä-Lapin hyvinvointiryhmä. Itä-Lapin Hyvinvointityöryhmään kuuluu Itä-Lapin kuntien
edustajien lisäksi Lapin liiton edustajat sekä edustajat Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä. Hankkeessa eri
toimijoille muodostuu lisää ymmärrystä koronaviruksen aiheuttamasta tilanteen kehittymisestä, joka puolestaan toimii
tietopohjana muissakin kriisitilanteissa.

6 Toteutus ja tulokset
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6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?
Hanke alkaa Itä-Lapin elinkeinotiimin ja Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeiden työntekijöiden sekä Itä-Lapin keskeisten
toimijoiden kuten yrittäjäyhdistysten ja matkailuyhdistysten puheenjohtajien kokoontumisella, jossa työstetään ja
tarkennetaan hankkeen toteuttamisen aikataulut ja keskeiset toimenpiteet sekä kilpailutukset.
Hankkeessa toimintajaksot ovat 1-2 kuukauden mittaisia ja niihin sisältyy aktiivinen tiedon keruu jokaisen kohtaamisen
yhteydessä. Eri väyliä saadun tiedon perusteella suunnitellaan aina tulevan jakson tarvelähtöinen toiminta.
Työmuotona on mm. etänä toteutettava valmennus, joka on pääsääntöisesti valmennusta liiketoiminnan kehittämiseen
sekä jaksamisen työhyvinvoinnin parantamiseen. Yrittäjillä on mahdollisuus tulla mukaan siinä vaiheessa, kun se on
heille sopivaa ja sisältö tuntuu tarpeelliselta.
1: Välittömät toimet
- Alueella on matkailu- tai yrittäjäyhdistyksiin kuuluvia mikroyrittäjiä, mutta huoli on erityisesti järjestöihin
kuulumattomista yrittäjistä. Yrittäjien ei lähtökohtaisesti odoteta olevan aktiivisia yhteydenottajia hankkeen suuntaan,
vaan hankkeesta ollaan heihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai esimerkiksi somen välityksellä ja samalla
kartoitetaan yrittäjien yritystoimintaan liittyviä tarpeita.
- Osallistujien tarpeiden selvittäminen on jatkuva prosessi koko hankkeen ajan
- Aloitetaan hankkeen toimenpiteet
2: Toipumistoimet ja varautuminen kriisitilanteen jatkumiseen
- Tutkimustuloksiin pohjautuva pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta on laadukkaan kehittämistyön kulmakiviä.
Tällä hetkellä elämme kuitenkin poikkeuksellista ajanjaksoa, jota ei ole ehditty todentaa tutkimuksin. Kaikkialla
joudumme suunnittelemaan toimintojamme reaktiivisesti, jolloin suunnittelu ja toimintajaksot ovat lyhyempiä kuin ns.
normaalina aikana.
- Tarvelähtöiset toimenpiteet jatkuvat ja yritysten tilanne pyritään vakauttamaan.
- Tapaamiset toteutetaan enenevässä määrin pop up -tyyppisesti. Vapaaehtoiset teemakokoontumiset toteutetaan
ennalta ilmoitettuna ajankohtana ja niihin osallistutaan ilmoittautumisten perusteella.
- Valmennuksissa on käytettävissä sekä liiketoiminnan että hyvinvoinnin asiantuntijat
3: Kriisin jälkeiset kehittämis- ja uudelleensuuntautumistoimet
- Liiketoimintaosaamisen valmennuksissa tehdään/päivitetään liiketoimintasuunnitelmaa myös jaksamisen ja
työhyvinvoinnin näkökulmasta
- Työstetään yhteistyötä tulevan Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen kanssa
- Lähdetään työstämään koronakriisin aikana esiin nousseita liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia toimintamalleja.
- Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia hyödynnetään yli kuntarajojen.
6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?
Välittömästi hankkeella autetaan itälappilaisia yrittäjiä selviämään konkurssin tai yrityksen lopettamisen uhasta sekä
hankkimaan uusia tapoja rakentaa tulevaa aikaa. Pitkällä aikavälillä varaudutaan mahdollisesti toistuviin ja
radikaaleihin liiketoiminnan keskeytyksiin opituilla malleilla. Tuloksena Yrittäjien ja kuntien yhteistyö tiivistyy ja opittua
työskentelymallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa ja näin kasvattaa alueen elinvoimaa sekä hyvinvointia. Itä-Lapin
kunnat saavat käyttöön myös päivitetyn yhteisen tietokannan ja sähköisen lomakkeen, joka jää kuntayhtymän ja
hankkeiden käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Itä-Lapin elinkeinotoimijoiden ja Itä-Lapin hyvinvointityöryhmän
yhteistyö tiivistyy alueen yrittäjille suunnatun yhteisen palvelutarjonnan kautta.
Hankkeen tuloksena 90 % seutukunnan mikroyrittäjistä on tavoitettu ja niiden tarpeet on selvitetty. Hankkeen
toimenpiteisiin on saatu mukaan noin 20% seutukunnan mikroyrittäjistä.
Valmennuksessa mikroyrittäjät päivittävät ja kehittävät liiketoimintaosaamistaan mm.
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1) äkillisten muutostilanteiden kohtaamisessa
2) dialogisen yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun prosesseissa
3) työhyvinvointisuunnitelman osalta
4) kriisitilanteiden varautumissuunnitelman osalta
Kriisissä on myös kasvun mahdollisuus: kehittyminen ja liiketoiminnan uudistaminen ovat mahdollisia prosessin
aikana. Hankkeessa ohjataan yrittäjiä myös KEHPA -konsulttituotteen käyttöön ELY-keskukseen. Ohjataan yrittäjiä
myös syksyllä Yrittäjien Itä-Lappi hankkeen ryhmiin.
6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään
hankkeen päättymisen jälkeen?
Hankkeen viimeisessä vaiheessa rakennetaan yhdyspintoja Yrittäjien Itä-Lappi –hankkeeseen. Hankkeeseen
osallistuvat myös Itä-Lapin elinkeinotiimi ja Hyvinvointityöryhmä, joiden käyttöön jää hankkkeen tuomat tulokset ja opit.
Kun hanke on päättynyt, toteuttajaorganisaatiossa ja Itä-Lapin kunnissa on paljon uutta merkitystä ja osaamista
alueella toimiville mikroyrittäjille. Kuntayhtymän käyttöön on jäänyt eri tilanteisiin helposti muunneltava sähköinen
työkalu, jonka avulla kerätään tietoa muuttuvista tarpeista. Tietoa osataan analysoida yhteistyökumppaneiden kanssa
ja parantaa mikroyrittäjien toimeentulon edellytyksiä seutukunnassa. Tarpeenmukaiset verkostot jäävät toimimaan ja
niiden ansiosta tulevat hankkeet voivat jatkaa yritysyhteistyötä.
Hankkeesta saatuja hyviä käytöntöjä ja oppeja voidaan siirtää myös muiden kuntien käyttöön mm. Itä-Lapin
hyvinvointiryhmän kautta. Itä-Lapin hyvinvointityöryhmässä on jäseniä myös Lapin liitosta sekä Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistyksestä.

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä
Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä

ý Ei

Kustannusmalli

Flat rate 17 % palkkakustannuksista
A Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Muut kustannukset
4 Flat rate
Kustannukset yhteensä
5 Tulot
Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä €
23 000
73 090
0
3 910
100 000
0
100 000

Rahoitus
1 Haettava ESR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus
Rahoitus yhteensä

Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
90 000
10 000
0
0

90,00
10,00
0,00
0,00

100 000

100,00

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja
valtion rahoitusta)
Kustannukset
6 Kunnat
7 Muu julkinen
Yhteensä

Kustannusarvio yhteensä
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Yhteensä €
0
0
0

100 000

Rahoitus
5 Kuntien rahoitus
6 Muu julkinen rahoitus
Yhteensä
Rahoitussuunnitelma
yhteensä
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Yhteensä €
0
0
0

100 000

